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Styresak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - 

høringsuttalelse fra Helse Nord 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Finansdepartementet har i brev av 1. juli 2015 sendt ut på høring et forslag om nøytral 
merverdiavgift i helseforetakene, med høringsfrist 1. oktober 2015. Det fremgår av 
forslaget at det tas sikte på innføring av kompensasjonen fra 1. januar 2017. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helsetjenester er fritatt fra merverdiavgift, og alle regionene har fellesregistrert alle 
helseforetakene (eksklusiv Sykehusapotekene) etter merverdiavgiftslovgivningen. 
Dette betyr at det ikke beregnes merverdiavgift på salg av tjenester mellom 
helseforetakene. For støttetjenester oppstår det derfor en forskjell mellom kjøp fra 
andre, hvor det legges til 25 % merverdiavgift, og drift i egen regi hvor det ikke oppstår 
noen merverdiavgiftsplikt. Ulik merverdiavgift kan medføre at vi driver aktivitet som er 
mindre effektiv enn tilsvarende kjøp av tjenester fra private.  
 
Forslag om å nøytralisere merverdiavgiften for helseforetakene var sendt på høring i 
2005. Det er innført kompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner som 
sykehusene var omfattet av frem til 2002, og det er fra 2015 innført 
kompensasjonsordning for statlige etater. Det fremgår av samarbeidsavtalen mellom 
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at partene er enige om at det 
innføres nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. 
 
De områdene som forventes at vil bli berørt av endringen er: 
- IKT-tjenester 
- Konsulenttjenester 
- Renhold 
- Vaskeri 
- Andre støttetjenester 
 
For disse områdene vil en kompensasjonsordning isolert sett gjøre det billigere å kjøpe 
tjenester fra private, men denne besparelsen må sees opp mot at økt kjøp av tjenester 
eksternt krever tydeligere bestillerrolle og definering av leveranser. 
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I høringsutkastet fra 2005 var det foreslått at investeringer ikke skulle være omfattet av 
ordningen. Dette fordi investeringer varierer mye mellom årene for de enkelte 
helseforetakene. Dette kompliserer beregning av et nøytralt uttrekk av basisramme. I 
vårt høringssvar i 2005 gikk vi inn for at investeringer skulle inkluderes i ordningen.  
 
I høringsnotatet som er mottatt nå bes det gitt tilbakemelding på om investeringer skal 
være omfattet eller ikke. Det fremgår av utkastet til høringssvar at vi mener at 
investeringer bør være omfattet av ordningen. 
 
For Helse Nord som har store investeringsplaner de neste årene vil en 
kompensasjonsordning medføre at rammene for investeringsprosjektene blir redusert 
med om lag 25 %. Vi må også fordele redusert basisramme mellom helseforetakene. Det 
er usikkert hva som vil omfattes av ordningen, og hvordan uttrekket fordeles mellom 
regionene. I Plan for Helse Nord 2016–2019 (jf. styresak 64-2015, styremøte 17. juni 
2015) er det tatt høyde for at Helse Nord kan få et netto trekk på om lag 20 mill. kroner 
pr. år. 
 
Innføring av en kompensasjonsordning vil medføre økte administrative kostnader 
knyttet til forvaltning av ordningen og tilpasning av økonomisystemet. I den grad det 
innføres en generell ordning på linje med andre aktører (private og kommuner), blir 
økningen i de administrative kostnadene lavere. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. nøytral merverdiavgift i 
helseforetakene (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken). 
 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Brev til Finansdepartementet ad. nøytral merverdiavgift i 

helseforetakene, utkast til høringssvar 
 

Høringsnotat fra Finansdepartementet av 1. juli 2015 
All informasjon om Finansdepartementets høring i denne saken er 
lagt ut her: Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene 
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2015/433-2/ 008 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 

Sted/dato: 
Bodø, 18.09.2015 

 

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene  

Det vises til høringsbrev av 01.07.2015. 
 
Helse Nord RHF slutter seg til at det foreslås å innføre en kompensasjonsordning for merverdiavgift 
som vil likestille private leverandører med egen drift av støttetjenester. Nedenfor kommer vi med 
innspill til en del av momentene i forslaget. 
 
Generelt støtter vi at det etableres en ordning som sikrer at det er reelle forskjeller i kvalitet og 
kostnader som skal ligge til grunn for våre valg, ikke forskjellige merverdiavgiftsregler. Samtidig er vi 
opptatt av at det gjennom denne ordningen ikke innføres nye forskjellsbehandlinger eller store 
transaksjonskostnader. 
 
I vårt svar har vi derfor forsøkt å holde oss til vurderingskriteriene som fremgår i høringsnotatets 
punkt 7.2: 

1. Motvirker eksisterende vridninger 
2. Motvirker nye vridninger 
3. Kan gjennomføres provenynøytralt uten at det påvirker styring, drift mv. av helseforetakene 
4. Administrasjon og kontroll 
5. Bærekraftig over tid 

Knyttet til høringen bes det om tilbakemelding på spesielt 2 forhold: 
- Generell ordning med eller uten investeringer 
- Hvem som skal være omfattet av ordningen (private) 

 
Generell ordning med eller uten investeringer 
 
Helse Nord støtter at det innføres en generell ordning med investering. En ordning uten 
investeringer vil stimulere til nye vridninger, økt administrasjon og kontroll og vil være lite 
bærekraftig over tid. 
 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
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Bakgrunnen for at investeringer ikke bør unntas er at: 

- Det vil gi økt incentiv til å vedlikeholde bygninger og utstyr som bør skiftes ut. 
- Det vil gi stort press på den skjønnsmessige vurderingen som regnskapsloven legger opp til 

knyttet til hva som er løpende vedlikehold og hva som skal aktiveres. En slik vurdering vil bli 
påvirket av hva som er mest gunstig avgiftsmessig. 

- Grensen for hva som er investeringer er ikke presis. I dag har f eks helseforetakene valgt en 
høyere grense for hva som er investering (kr 100 000) enn det som følger av skattereglene 
(kr 15 000). Grensen for helseforetakene er satt av de regionale helseforetakene for å 
forenkle oppfølgingen. Grensen gjelder ikke for private helseinstitusjoner og vil måtte 
revurderes hvis ikke investeringer blir omfattet. 

- Helseforetakene vil i større grad sette ut investeringer til andre, eller velge å leie utstyr 
istedenfor å anskaffe dem selv. Ulik avgiftsbehandling vil medføre at disse vurderingene ikke 
bygger på reelle forskjeller i pris, men blir et resultat av tilpasning til et nytt refusjonsregime. 

Vi oppfatter at problemene med å inkludere investeringer til å henge sammen med at det kan 
oppstå utilsiktede omfordelinger mellom regioner og helseforetak. Sammenligning over år mellom 
helseforetak blir også utfordrende. Vi vil nedenfor kommentere noen relevante momenter i denne 
forbindelse: 
 

- Innføring av en kompensasjonsordning vil medfører at nye anleggsmidler får lavere verdi 
enn tidligere. Dette vil medføre at tidligere aktiverte beløp vil måtte vurderes på nytt og det 
er stor sannsynlighet for at det vil oppstå en nedskrivningsplikt. Vi mener derfor at de 
eksemplene som er satt opp i høringsnotatets punkt 3.6 må korrigeres. 

- På samme måte mener vi at det bør gjennomføres en nedskrivning av tidligere 
investeringslån som er gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

- Omfordeling mellom de regionale helseforetakene kan Helse- og omsorgsdepartementet 
gjøre gjennom fordeling av tilskudd og lån. Det vises i denne forbindelse til at for større 
investeringer (over 500 mill kr) har Helse og omsorgsdepartementet en formell 
godkjenningsrolle. 

- Forskjellene mellom de ulike helseforetakene i årlige investeringsnivå jevnes betydelig ut 
gjennom fordelingen av midler til de regionale helseforetakene. RHF-ene kan derfor 
tilsvarende som HOD omfordele utilsiktede endringer på linje med andre midler. 

- Trekk i basisramme for å kompensere for lavere investert beløp vil isolert sett medføre et 
skjerpet resultatkrav for foretakene ved at inntektsreduksjonen kommer nå, mens lavere 
kostnader, i form av lavere avskrivninger fordeles over mange år fremover. Siden alle fire 
regionene nå planlegger med overskudd for å gi rom for investeringer og har utfordringer 
med å kommunisere overskuddskravet, mener vi at denne skjerpelsen av resultatkrav i 
praksis ikke er et problem. 

- Likviditetsmessig blir det en liten reduksjon knyttet til avvik i tid mellom når kjøpene 
gjennomføres og når refusjonen blir mottatt. Å inkludere av investeringer øker denne 
belastningen noe og dette bør Helse- og omsorgsdepartementet ta hensyn til når de setter 
driftskredittrammer for regionene. 
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Dersom en velger å innføre en ordning hvor investeringer holdes utenfor er det viktig at det blir 
klart definert hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen av om en utgift er drift eller 
investering. Helse Nord mener at skattereglene skal legges til grunn, siden dette vil være en robust 
løsning som vil bli løpende vedlikeholdt av skatteetaten. Dersom en skal legge regnskapsloven til 
grunn åpner en for mye større grad med skjønnsmessige vurderinger, herunder mulighet for 
misbruk av ordningen. 
 

 
Hvem som skal være omfattet av ordningen 
 
I notatet foreslås det at private helseinstitusjoner skal være omfattet gjennom en indirekte 
kompensasjon til helseforetakene. Vi ser at private helseinstitusjoner bør være omfattet for å 
unngå utilsiktede incentiver til å drive i egen regi. Samtidig legges det opp til en så lav sats (6%) at 
den avgiftsmessige delen vil få en liten vekt i vurderingen. Styring av kjøp mellom egne helseforetak 
og private allerede følges opp på andre måter og vi ser ikke at en indirekte kompensasjon vil gi så 
store endringer at det forsvarer de økte administrative kostnadene som ordningen vil innebære. 
 
Fra 2015 innføres det en ny ordning med fritt behandlingsvalg hvor betaling til private aktører skjer 
fra Helsedirektoratet, som deretter krever refusjon fra de regionale helseforetakene. Det må 
avklares hvordan disse kjøpene skal håndteres av Helsedirektoratet hvis det innføres en indirekte 
kompensasjon som foreslått.  
 
Flere av de private aktørene som leverer tjenester til spesialisthelsetjenesten leverer også tjenester 
til kommuner (med egen kompensasjonsordning) og til staten (NAV, Fritt behandlingsvalg, 
fristbrudd) hvor det er innført en egen ordning for merverdiavgiftkompensasjon. Vi ser at det nå 
legges opp til at disse aktørene må forholde seg til 3 ulike ordninger, noe som virker unødvendig 
komplisert. Dette forholdet bør utredes nærmere før innføring av en indirekte kompensasjon for 
helseforetakene. 
 
For flere av kjøpene fra private helsetjenester er det slik at kostnadene viderefaktureres mellom 
regionene. Dette forholdet er etter det vi kan se ikke omtalt i notatet. Vi foreslår at det legges til 
grunn at det er det foretaket som betaler til en privat aktør som kan gjøre fradraget og at 
kompensert merverdiavgift hensyntas i oppgjøret mellom regionene. 
 
 
Andre forhold 
 
Dagens ordning hvor det er merverdiavgift på leveranse av tjenester mellom regionene, 
kompliserer ønsket samarbeid. Dette har vært en utfordring knyttet til etablering av felles eide 
selskaper og for leveranse av støttetjenester mellom regioner. En kompensasjonsordning vil 
forenkle dette forholdet.  
 
Det er behov for å avklare om de felles eide selskapene som er etablert som helseforetak blir 
omfattet av ordingen. Det er også behov for å avklare om også felleseide selskaper som er etablert 
som aksjeselskaper og ansvarlige selskaper skal være omfattet av ordningen. 
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I tilknytning til innføringen bør det utredes nærmere om ordningen skal håndteres som en 
kostnadsreduksjon (på linje med generell merverdiavgiftsordning) eller om det skal håndteres som 
en inntekt til erstatning for basisramme (på linje med den kommunale ordningen). Det vises i denne 
forbindelse blant annet til nasjonal regnskapshåndbok hvor det fremgår at:  
 
Helseregionene skal legge følgende prinsipper til grunn for sin regnskapsføring av inntekter: 
• Hovedprinsipp for inntektsføring:  

o Opptjeningsprinsippet 
o Bruttoføring 

 
For enkeltoppgjør pasientreiser legges det opp til å innføre et sjablongmessig oppgjør til pasientene 
(”mine pasientreiser”) uten dokumentasjon av betalt merverdiavgift. Det bør derfor legges til grunn 
en egen kompensasjonssats for disse reisene.  For direkteoppgjør av pasientreiser foreslår vi at 
generelle regler legges til grunn. 
 
De regionale helseforetakene arbeider med å sette opp en forenklet oppgjørsform i samarbeid med 
HELFO knyttet til H-resepter. I denne forbindelse er det foreløpig ikke funnet en ordning hvor betalt 
merverdiavgift vil fremgå at de fakturaene som vil mottas fra HELFO. I den grad dette ikke er på 
plass når ordningen innføres mener Helse Nord det at det fastsettes en indirekte 
kompensasjonssats for disse kjøpene, slik at det ikke blir dobbel avgiftsbelastning.  
 
I høringsnotatet foreslås det at frist for korrigeringer settes til en termin etter at refusjonskravet har 
oppstått. Dette mener vi er for kort tid og at det bør legges til grunn generelle foreldelseskrav på 3 
år. Dette gjelder spesielt dersom ikke investeringer skal være omfattet av ordningen.  

Vi anbefaler at det ikke legges opp til særattestasjon fra revisor av oppgavene som skal sendes inn. 
Dette vil medføre en økt kostnad som vi mener ikke står i sammenheng med risikoen for feilaktig 
refusjon. I den grad det skal legges opp til særattestasjon bør det tydeliggjøres og begrenses hva 
revisor skal bekrefte slik at omfanget kan reduseres. 
 
Områder hvor det kan forventes endringer 
 
I høringsnotatet er det under punkt 3.3 omtalt hvilket potensial det er for økt bruk av private 
tjenester i helseforetakene. Siden helsetjenester er unntatt fra merverdiavgift er det hovedsakelig 
knyttet til støttetjenester hvor merverdiavgiftsreglene gir et incentiv til å produsere i egenregi.  
Vi støtter omtalen i notatet om at valg av tjenester i egen regi og kjøp fra private kan bygge på flere 
andre faktorer enn kun merverdiavgift.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 
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